De nieuwe inloop in het kort







Inleiding
Met deze speciale nieuwsbrief informeren wij u
over de nieuwe ‘inloop’ na de voorjaarsvakantie.
De inloop
Dit schooljaar is een van onze speerpunten de
zogeheten ‘inloop’, de tijd tussen 8.15 uur en
8.30 uur. Eerder dit schooljaar hadden we de
inloop aangepast, omdat deze nog te rommelig en druk
verliep voor de kinderen. Omdat de start van de dag van
grote invloed is op het verloop van de rest van de dag,
besteden we daar veel aandacht aan.
Evaluatie oude inloop
Nog steeds ervaren veel kinderen de inloop als te
onrustig. Het lukt ze vaak niet om tijdens de inloop een
werkje op te starten, omdat er te veel geluid om hen
heen is en er veel mensen in het klaslokaal zijn. Maria
Montessori adviseerde al een duidelijk onderscheid te
maken tussen ‘school’ en ‘buiten’, en kinderen daarom
een hand te geven bij de deur van het klaslokaal. Dat
helpt kinderen om snel in een fijne werksfeer te komen.
Maar doordat we ouders vroegen een werkje met hun
kind op te starten in de klas, vervagen we als het ware
weer die grens. Daarbij merken we dat ouders hun kind
graag helpen, maar dat we daarmee niet de
zelfstandigheid stimuleren, terwijl dat juist zo belangrijk
is in het montessorionderwijs. Tegelijkertijd vinden we
het oudercontact heel belangrijk, en willen de kinderen
ook graag aan hun ouders werkjes laten zien
Vernieuwde inloop
Daarom wijzigen we de inloop na de voorjaarsvakantie
als volgt.
Ouders mogen hun kind tot aan de deuren van
het klaslokaal brengen, en vertrekken daarna direct naar
buiten. We stimuleren ouders om hun kind tenminste
een paar keer per week tot de voordeur van de school te
brengen, en het kind zelfstandig, zonder ouder, de
school in te laten lopen.
De leerkracht zal tussen 8.15 en 8.25 uur in de
deuropening van de klas staan voor belangrijke, korte
mededelingen over het kind die van essentieel belang
zijn voor de leerkracht om op dat moment te weten. Alle

Ouders brengen hun kind tot aan de deur van het
klaslokaal of tot aan de voordeur van school
Het kind start zelfstandig, zonder ouder, een werkje in
de klas
De leerkracht staat van 8.15-8.25 uur in deuropening
klas voor noodzakelijke mededelingen
Om 8.25 uur begint leerkracht aan de ronde in de klas
en is niet meer beschikbaar voor ouders
Ouders verlaten direct na het wegbrengen van hun
kind(eren) de school
Er komen uitloopmiddagen waarop ouders in de klas
welkom zijn om werkjes van hun kind te bekijken.

kinderen starten een werkje in de klas dat ze zelfstandig
kunnen doen. Om 8.25 uur begint de leerkracht aan een
ronde in de klas en helpt de kinderen opstarten of geeft
lesjes. Vanaf dat moment is de leerkracht niet meer
aanspreekbaar. Na de inloop, als alle ouders weg zijn,
kunnen de kinderen ook op de leerpleinen werken.
Afscheid nemen
We vragen ouders om niet vanaf buiten door het raam
naar hun kind in de klas te zwaaien. Dat lijkt heel
gezellig, en is natuurlijk goed bedoeld, maar het haalt
een kind (en de andere kinderen uit de klas) uit de
concentratie. Vooral voor jonge kinderen valt het
zwaaien vaak heel zwaar, omdat ze dan opnieuw worden
geconfronteerd met afscheid nemen. We merken dat
een heel lief bedoelde wuif van buiten, in de klas vaak
leidt tot tranen, terwijl het kind daarvoor juist net rustig
aan het werk was, en vrede had met het afscheid.
Uitloop
Om kinderen de gelegenheid te geven hun ouders te
laten zien wat voor werkjes ze doen, en om ouders meer
inkijkjes te geven in hoe wij werken, organiseren we
tussen de voorjaars- en meivakantie twee
uitloopmiddagen, op vrijdag 23 maart en donderdag 12
april. Tijdens deze uitloopmiddag zijn ouders welkom in
de klas, en laten kinderen werkjes zien aan hun ouders.
Deze duren van 14.00 tot 14.15 uur.
Evaluatie
Op deze manier denken we dat de kinderen in een veel
rustiger sfeer kunnen opstarten. Na de meivakantie
evalueren we de inloop opnieuw met het team.

